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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind documentele cu informații cheie referitoare la produsele de 
investiții
(COM(2012)352 – C7-0179/2012 – 2012/0169(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului 
(COM(2012)352),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de 
către Comisie (C7-0179/2012),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 14 noiembrie 
20121,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizele 
Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și Comisiei pentru libertăți 
civile, justiție și afaceri interne (A7-0000/2012),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în 
mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

                                               
1 JO C [nepublicat încă în JO].



PR\922803RO.doc 5/49 PE502.113v01-00

RO

Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Gama produselor de investiții aflate la 
dispoziția investitorilor de retail care 
intenționează să facă o investiție este din ce 
în ce mai largă. Aceste produse oferă 
adesea soluții de investiții specifice, 
adaptate nevoilor investitorilor de retail, 
însă, în mod frecvent, sunt complexe și 
dificil de înțeles. Informațiile oferite în 
prezent investitorilor în legătură cu aceste 
produse de investiții nu sunt coordonate și 
adesea nu îi ajută să compare diferitele 
produse și să le înțeleagă caracteristicile. 
Ca urmare, investitorii de retail au efectuat 
adesea investiții ale căror riscuri și costuri 
nu le înțelegeau pe deplin, suferind uneori 
pierderi neprevăzute din acest motiv.

(1) Gama produselor de investiții aflate la 
dispoziția investitorilor de retail care 
intenționează să facă o investiție este din ce 
în ce mai largă. Aceste produse pot oferi
soluții de investiții specifice, adaptate 
nevoilor investitorilor de retail, însă, în 
mod frecvent, sunt complexe și dificil de
înțeles. Informațiile oferite în prezent 
investitorilor în legătură cu aceste produse 
de investiții nu sunt coordonate și adesea 
nu îi ajută să compare diferitele produse 
sau să le înțeleagă caracteristicile și nici 
nu contribuie la instruirea financiară a 
investitorilor. Ca urmare, investitorii de 
retail au efectuat adesea investiții ale căror 
riscuri și costuri nu le înțelegeau pe deplin, 
suferind uneori pierderi neprevăzute din 
acest motiv.

Or. en

Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prezentul regulament trebuie să se 
aplice tuturor produselor, indiferent de 
forma sau structura lor, create de sectorul 
serviciilor financiare pentru a oferi 
oportunități de investiții investitorilor de 
retail, dacă randamentul oferit 
investitorului depinde de performanța 
unuia sau mai multor active sau valori de 
referință, altele decât o rată a dobânzii. 
Trebuie incluse așadar produse de investiții 
precum fondurile de investiții, polițele de 

(6) Prezentul regulament trebuie să se 
aplice tuturor produselor, indiferent de 
forma sau structura lor, create de sectorul 
serviciilor financiare pentru a oferi 
oportunități de investiții investitorilor de 
retail, dacă randamentul oferit 
investitorului depinde de performanța 
unuia sau mai multor active sau valori de 
referință. Trebuie incluse așadar produse 
de investiții precum fondurile de investiții, 
polițele de asigurare de viață cu un element 
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asigurare de viață cu un element 
investițional și produsele structurate de 
retail. Investițiile în aceste produse nu 
sunt investiții directe, ca cele efectuate 
prin cumpărarea sau deținerea activelor 
în sine. În schimb, aceste produse se 
plasează între investitor și piețe printr-un 
proces de „împachetare” în cadrul căruia 
sunt puse laolaltă active pentru a crea o 
expunere diferită, a oferi produse cu 
caracteristici diferite sau a crea structuri de 
costuri diferite în comparație cu o 
participație directă. Această „împachetare” 
le poate permite investitorilor de retail să 
se angajeze în strategii de investiții care 
altminteri ar fi inaccesibile sau nepractice, 
însă poate necesita totodată punerea la 
dispoziție a unor informații suplimentare, 
în special pentru a face posibile 
comparațiile între diferitele moduri de 
împachetare a investițiilor.

investițional și produsele de retail, inclusiv 
activele ce vor fi deținute direct, precum 
acțiunile întreprinderilor sau obligațiunile 
de stat. Produsele structurate complexe de 
retail se plasează între investitor și piețe 
printr-un proces de „împachetare” în cadrul 
căruia sunt puse laolaltă active pentru a 
crea o expunere diferită, a oferi produse cu 
caracteristici diferite sau a crea structuri de 
costuri diferite în comparație cu o 
participație directă. Această „împachetare” 
le poate permite investitorilor de retail să 
se angajeze în strategii de investiții care 
altminteri ar fi inaccesibile sau nepractice, 
însă poate necesita totodată punerea la 
dispoziție a unor informații suplimentare, 
în special pentru a face posibile 
comparațiile între diferitele moduri de 
împachetare a investițiilor.

Or. en

Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru ca prezentul regulament să se 
aplice exclusiv acestor produse de 
investiții împachetate, produsele de 
asigurare care nu oferă oportunități de 
investiții și produsele expuse numai 
ratelor dobânzii trebuie așadar excluse 
din domeniul de aplicare al 
regulamentului. Activele care urmează să 
fie deținute direct, cum sunt acțiunile sau 
obligațiunile suverane, nu sunt produse 
de investiții împachetate, și prin urmare 
trebuie excluse. Întrucât prezentul 
regulament se axează pe îmbunătățirea 
comparabilității și a inteligibilității 
informațiilor despre produsele de investiții 

(7) Întrucât prezentul regulament se axează 
pe îmbunătățirea comparabilității și a 
inteligibilității informațiilor despre 
produsele de investiții destinate 
investitorilor de retail, schemele de pensii 
ocupaționale care intră sub incidența 
Directivei 2003/41/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 3 iunie 2003 
privind activitățile și supravegherea 
instituțiilor pentru furnizarea de pensii 
ocupaționale sau a Directivei 2009/138/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului 
din 25 noiembrie 2009 privind accesul la 
activitate și desfășurarea activității de 
asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) 
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destinate investitorilor de retail, schemele 
de pensii ocupaționale care intră sub 
incidența Directivei 2003/41/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 3 iunie 2003 privind activitățile și 
supravegherea instituțiilor pentru 
furnizarea de pensii ocupaționale sau a 
Directivei 2009/138/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 25 noiembrie 
2009 privind accesul la activitate și 
desfășurarea activității de asigurare și de 
reasigurare (Solvabilitate II) nu trebuie să 
intre sub incidența prezentului regulament. 
În mod similar, anumite produse de pensii 
ocupaționale care nu intră sub incidența 
Directivei 2003/41/CE trebuie excluse din 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament, cu condiția ca legea națională 
să prevadă o contribuție financiară din 
partea angajatorului și ca angajatul să nu 
aibă posibilitatea de a alege furnizorul 
pensiei ocupaționale. Fondurile de 
investiții dedicate investitorilor 
instituționali nu intră nici ele sub incidența 
prezentului regulament, deoarece nu sunt 
propuse spre vânzare investitorilor de 
retail. Cu toate acestea, produsele de 
investiții care au ca scop acumularea de 
economii pentru pensii private trebuie 
incluse în domeniul de aplicare al 
regulamentului, deoarece ele sunt adesea în 
concurență cu celelalte produse acoperite 
de prezentul regulament și sunt distribuite 
în mod similar investitorilor de retail.

nu trebuie să intre sub incidența 
prezentului regulament. În mod similar, 
anumite produse de pensii ocupaționale 
care nu intră sub incidența Directivei 
2003/41/CE trebuie excluse din domeniul 
de aplicare al prezentului regulament, cu 
condiția ca legea națională să prevadă o 
contribuție financiară din partea 
angajatorului și ca angajatul să nu aibă 
posibilitatea de a alege furnizorul pensiei 
ocupaționale. Fondurile de investiții 
dedicate investitorilor instituționali nu intră 
nici ele sub incidența prezentului 
regulament, deoarece nu sunt propuse spre 
vânzare investitorilor de retail. Cu toate 
acestea, produsele de investiții care au ca 
scop acumularea de economii pentru pensii 
private trebuie incluse în domeniul de 
aplicare al regulamentului, deoarece ele 
sunt adesea în concurență cu celelalte 
produse acoperite de prezentul regulament 
și sunt distribuite în mod similar 
investitorilor de retail.

Or. en

Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a clarifica interacțiunea dintre 
obligațiile prevăzute de prezentul 

(8) Pentru a clarifica interacțiunea dintre 
obligațiile prevăzute de prezentul 
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regulament și cele prevăzute de Directiva 
2003/71/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind 
prospectul care trebuie publicat în cazul 
unei oferte publice de valori mobiliare sau 
pentru admiterea valorilor mobiliare la 
tranzacționare și de modificare a Directivei 
2001/34/CE și de Directiva 2009/138/CE, 
este necesar să se precizeze că aceste 
directive continuă să se aplice, în paralel
cu prezentul regulament.

regulament și cele prevăzute de Directiva 
2003/71/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind 
prospectul care trebuie publicat în cazul 
unei oferte publice de valori mobiliare sau 
pentru admiterea valorilor mobiliare la 
tranzacționare și de modificare a Directivei 
2001/343/CE și de Directiva 2009/138/CE, 
este necesar să se precizeze că aceste 
directive completează prezentul 
regulament.

Or. en

Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Creatorii produselor de investiții –
administratori de fonduri, societăți de 
asigurare, emitenți de valori mobiliare, 
instituții de credit sau firme de investiții –
sunt cei care trebuie să elaboreze 
documentul cu informații cheie despre 
produsele de investiții pe care le creează, 
deoarece sunt cei mai în măsură să 
cunoască produsul și sunt responsabili de 
acesta. Documentul trebuie elaborat de 
creatorul produsului de investiții înainte ca 
produsul să fie oferit spre vânzare 
investitorilor de retail. Cu toate acestea, 
atunci când un produs nu este vândut 
investitorilor de retail, nu este necesară 
elaborarea unui document cu informații
cheie, iar atunci când elaborarea unui 
asemenea document nu este practică pentru 
creatorul produsului de investiții, această 
sarcină poate fi delegată altor persoane. 
Pentru a asigura difuzarea și 
disponibilitatea pe scară largă a 
documentelor cu informații cheie, 
prezentul regulament trebuie să permită 
publicarea acestora de către creatorii de 

(9) Creatorii produselor de investiții –
administratori de fonduri, societăți de 
asigurare, emitenți de valori mobiliare, 
instituții de credit sau firme de investiții –
sunt cei care trebuie să elaboreze 
documentul cu informații cheie despre 
produsele de investiții pe care le creează, 
deoarece sunt cei mai în măsură să 
cunoască produsul și sunt responsabili de 
acesta. Documentul trebuie elaborat de 
creatorul produsului de investiții și de 
persoana care vinde produsul de investiții 
înainte ca produsul să fie oferit spre 
vânzare investitorilor de retail. Cu toate 
acestea, atunci când un produs nu este 
vândut investitorilor de retail, nu este 
necesară elaborarea unui document cu 
informații cheie, iar atunci când elaborarea 
unui asemenea document nu este practică 
pentru creatorul produsului de investiții, 
această sarcină poate fi delegată altor 
persoane. Pentru a asigura difuzarea și 
disponibilitatea pe scară largă a 
documentelor cu informații cheie, 
prezentul regulament trebuie să permită 
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produse de investiții prin intermediul unui 
site internet, la alegerea lor.

publicarea acestora de către creatorii de 
produse de investiții prin intermediul unui 
site internet, la alegerea lor.

Or. en

Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Investitorilor de retail trebuie să li se 
pună la dispoziție informațiile de care au 
nevoie pentru a lua o decizie de investiție 
în cunoștință de cauză și pentru a compara 
diferitele produse de investiții, însă dacă 
aceste informații nu sunt concise, există 
riscul ca investitorii să nu le folosească. 
Documentul cu informații cheie trebuie 
așadar să conțină numai informații cheie, în 
principal referitoare la natura și 
caracteristicile produsului, la posibilitatea 
de a pierde capital, la costurile și profilul 
de risc al produsului, informații relevante 
cu privire la performanța produsului și alte 
informații specifice care pot fi necesare 
pentru înțelegerea caracteristicilor 
diferitelor tipuri de produse, inclusiv ale 
celor destinate utilizării pentru planificarea 
pensionării.

(11) Investitorilor de retail trebuie să li se 
pună la dispoziție informațiile de care au 
nevoie pentru a lua o decizie de investiție 
în cunoștință de cauză și pentru a compara 
diferitele produse de investiții, însă dacă 
aceste informații nu sunt concise, există 
riscul ca investitorii să nu le folosească. 
Documentul cu informații cheie trebuie 
așadar să conțină numai informații cheie, în 
principal referitoare la natura și 
caracteristicile produsului, la posibilitatea 
de a pierde capital, la costurile și profilul 
de risc al produsului, la regimul fiscal 
aplicabil acestuia, informații relevante cu 
privire la performanța produsului și alte 
informații specifice care pot fi necesare 
pentru înțelegerea caracteristicilor 
diferitelor tipuri de produse, inclusiv ale 
celor destinate utilizării pentru planificarea 
pensionării.

Or. en

Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Documentul cu informații cheie 
trebuie elaborat într-un format care să le 

(12) Documentul cu informații cheie 
trebuie elaborat într-un format care să le 
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permită investitorilor de retail să compare 
diferite produse de investiții, întrucât 
comportamentele și capacitățile 
consumatorilor impun adaptarea atentă a 
formatului, a prezentării și a conținutului 
informațiilor pentru a maximiza gradul de 
înțelegere și de utilizare a informațiilor. 
Informațiile trebuie să apară în aceeași 
ordine și sub aceleași rubrici în fiecare 
document. În plus, detaliile informațiilor 
care trebuie incluse în documentul cu 
informații cheie pentru diferite produse și 
forma de prezentare a acestor informații 
trebuie armonizate deplin prin acte 
delegate care să ia în calcul cercetările 
efectuate și pe cele aflate în curs privind 
comportamentul consumatorilor, inclusiv 
rezultatele testelor de eficacitate pentru 
diferite modalități de prezentare a 
informațiilor efectuate în rândul 
consumatorilor. În plus, unele produse de 
investiții le oferă investitorilor de retail 
posibilitatea de a alege între mai multe 
investiții suport. Este necesar ca aceste 
produse să fie luate în calcul la elaborarea 
formatului.

permită investitorilor de retail să compare 
diferite produse de investiții, întrucât 
comportamentele și capacitățile 
consumatorilor impun adaptarea atentă a 
formatului, a prezentării și a conținutului 
informațiilor pentru a maximiza gradul de 
instruire financiară, înțelegere și de 
utilizare a informațiilor. Informațiile 
trebuie să apară în aceeași ordine și sub 
aceleași rubrici în fiecare document. În 
plus, detaliile informațiilor care trebuie 
incluse în documentul cu informații cheie 
pentru diferite produse și forma de 
prezentare a acestor informații trebuie 
armonizate deplin prin acte delegate care 
să ia în calcul cercetările efectuate și pe 
cele aflate în curs privind comportamentul 
consumatorilor, inclusiv rezultatele testelor 
de eficacitate pentru diferite modalități de 
prezentare a informațiilor efectuate în 
rândul consumatorilor. În plus, unele 
produse de investiții le oferă investitorilor 
de retail posibilitatea de a alege între mai 
multe investiții suport. Este necesar ca 
aceste produse să fie luate în calcul la 
elaborarea formatului.

Or. en

Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Investitorii de retail au început să nu 
se mai limiteze la a urmări doar câștigurile 
financiare aduse de deciziile lor de 
investiții. Ei urmăresc adesea și alte 
scopuri, de exemplu obiective sociale sau 
de mediu. În plus, informațiile despre 
aspectele nefinanciare ale investițiilor pot 
fi importante pentru cei care doresc să facă 
investiții sustenabile pe termen lung. Cu 
toate acestea, informațiile despre 

(13) Investitorii de retail au început să nu 
se mai limiteze la a urmări doar câștigurile 
financiare aduse de deciziile lor de 
investiții. Ei urmăresc adesea și alte 
scopuri, de exemplu obiective sociale sau 
de mediu. În plus, informațiile despre 
aspectele nefinanciare ale investițiilor pot 
fi importante pentru cei care doresc să facă 
investiții sustenabile pe termen lung. Cu 
toate acestea, informațiile despre 
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rezultatele pe plan social, ecologic sau al 
guvernanței urmărite de creatorul unui 
produs de investiții pot fi dificil de 
comparat sau pot lipsi. De aceea, este de 
dorit o armonizare mai puternică a 
detaliilor informațiilor prin care se 
precizează dacă au fost luate în considerare 
aspecte de mediu, sociale sau de 
guvernanță și, în caz afirmativ, în ce mod.

rezultatele pe plan social, ecologic sau al 
guvernanței urmărite de creatorul unui 
produs de investiții pot fi dificil de 
comparat sau pot lipsi. De aceea, este de 
dorit o armonizare mai puternică a 
detaliilor informațiilor prin care se 
precizează dacă au fost luate în considerare 
aspecte de mediu, sociale sau de 
guvernanță și, în caz afirmativ, în ce mod. 
De asemenea, este de dorit să se precizeze 
dacă produsul în cauză reprezintă o 
investiție, definită ca o contribuție la 
finanțarea întreprinderilor sau a 
proiectelor, sau un pariu, definit ca un joc 
cu sumă nulă care nu contribuie la 
finanțarea întreprinderilor sau 
proiectelor.

Or. en

Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Documentul cu informații cheie 
trebuie să poată fi diferențiat în mod clar 
de orice materiale de marketing. 
Importanța lui nu trebuie diminuată de 
aceste alte documente.

(14) Documentul cu informații cheie 
trebuie să poată fi diferențiat în mod clar și 
separat de orice materiale de marketing. 
Importanța lui nu trebuie diminuată de 
aceste alte documente. Investitorul de 
retail ar trebui să precizeze că a ținut 
seama de documentul cu informații cheie.

Or. en

Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru a garanta că documentul cu (15) Pentru a garanta că documentul cu 
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informații cheie conține informații fiabile, 
prezentul regulament trebuie să le impună 
creatorilor de produse de investiții obligația 
de a actualiza acest document. În acest 
scop, este necesar să se prevadă, într-un act 
delegat care va fi adoptat de Comisie, 
norme detaliate referitoare la condițiile și 
frecvența reexaminării informațiilor și la 
modificarea documentului cu informații 
cheie.

informații cheie conține informații fiabile, 
prezentul regulament trebuie să le impună 
creatorilor de produse de investiții și 
persoanelor care pun în vânzare produse 
de investiții obligația de a actualiza acest 
document. În acest scop, este necesar să se 
prevadă, într-un act delegat care va fi 
adoptat de Comisie, norme detaliate 
referitoare la condițiile și frecvența 
reexaminării informațiilor și la modificarea 
documentului cu informații cheie.

Or. en

Justificare

Intermediarii ar trebui să fie obligați să furnizeze informații, de exemplu cu privire la 
costurile reale, la remunerația lor sau la regimul fiscal aplicat produsului de investiții. 
Toate informațiile necesare pentru a lua o decizie în cunoștință de cauză privind 
realizarea unei investiții într-un produs ar trebui să fie disponibile într-un singur 
document.

Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Documentele cu informații cheie 
constituie baza deciziilor de investiții luate 
de investitorii de retail. De aceea, creatorii 
de produse de investiții au față de 
investitorii de retail responsabilitatea de a 
garanta că respectă dispozițiile prezentului 
regulament. Este important așadar ca 
investitorii de retail care s-au bazat pe un 
document cu informații cheie pentru luarea 
unei decizii de investiție să aibă efectiv 
dreptul la despăgubiri. Totodată, este 
necesar ca toți investitorii de retail din 
Uniune să aibă același drept de a cere 
compensarea pagubelor suferite din cauza 
nerespectării de către creatorii de produse 
de investiții a cerințelor prevăzute de 
prezentul regulament. Prin urmare, regulile 
privind răspunderea creatorilor de produse 

(16) Documentele cu informații cheie 
constituie baza deciziilor de investiții luate 
de investitorii de retail. De aceea, creatorii 
de produse de investiții și persoanele care 
pun în vânzare produse de investiții au 
față de investitorii de retail 
responsabilitatea de a garanta că respectă 
dispozițiile prezentului regulament. Este 
important așadar ca investitorii de retail 
care s-au bazat pe un document cu 
informații cheie pentru luarea unei decizii 
de investiție să aibă efectiv dreptul la 
despăgubiri. Totodată, este necesar ca toți 
investitorii de retail din Uniune să aibă 
același drept de a cere compensarea 
pagubelor suferite din cauza nerespectării 
de către creatorii de produse de investiții a 
cerințelor prevăzute de prezentul 
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de investiții trebuie armonizate. Prezentul 
regulament trebuie să prevadă posibilitatea 
investitorului de retail de a-l trage la 
răspundere pe creatorul produsului pentru 
încălcarea prezentului regulament, în cazul 
în care suferă o pierdere ca urmare a 
utilizării documentului cu informații cheie.

regulament. Prin urmare, regulile privind 
răspunderea creatorilor de produse de 
investiții trebuie armonizate. Prezentul 
regulament trebuie să prevadă posibilitatea 
investitorului de retail de a-l trage la 
răspundere pe creatorul produsului pentru 
încălcarea prezentului regulament, în cazul 
în care suferă o pierdere ca urmare a 
utilizării documentului cu informații cheie.

Or. en

Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Sporirea competențelor conferite 
autorităților de supraveghere de la nivelul 
Uniunii și de la nivel național ar trebui 
facilitată prin resurse umane suficiente și 
prin mijloace financiare adecvate.

Or. en

Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Comisia trebuie să adopte proiecte de 
standarde tehnice de reglementare 
elaborate de AEVMP, ABE și AEAPO 
potrivit articolului 8 în ceea ce privește 
metodologia de prezentare a profilului de 
risc și randament și calcularea costurilor, 
prin intermediul unor acte delegate, în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene și 
cu articolele 10-14 din Regulamentele 
(UE) nr. 1093/2010, 1094/2010 și 

(26) Comisia trebuie să adopte proiecte de 
standarde tehnice de reglementare 
elaborate de AEVMP, ABE și AEAPO 
potrivit articolului 8 în ceea ce privește 
metodologia de prezentare a profilului de 
risc și randament și calcularea costurilor, 
precum și criteriile de mediu, sociale sau 
de guvernanță, prin intermediul unor acte 
delegate, în conformitate cu articolul 290 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene și cu articolele 10-14 din 
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1095/2010. Regulamentele (UE) nr. 1093/2010, 
1094/2010 și 1095/2010.

Or. en

Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Este necesar să aibă loc o revizuire a 
prezentului regulament după patru ani de la 
intrarea lui în vigoare pentru a se lua în 
calcul evoluțiile pieței, de exemplu apariția 
unor noi tipuri de produse de investiții, 
evoluțiile din alte domenii ale legislației 
Uniunii și experiențele statelor membre. În 
cadrul revizuirii trebuie să se analizeze 
dacă măsurile introduse au avut ca rezultat 
o mai bună înțelegere a produselor de 
investiții de către investitorii de retail și o 
comparabilitate mai mare a acestor 
produse. De asemenea, trebuie examinat 
dacă este oportună o eventuală prelungire a 
perioadei de tranziție aplicabile OPCVM-
urilor și dacă pot fi avute în vedere și alte 
opțiuni pentru aceste organisme. Pe baza 
acestei revizuiri, Comisia trebuie să 
transmită Parlamentului European și 
Consiliului un raport, însoțit, dacă este 
cazul, de propuneri legislative.

(29) Este necesar să aibă loc o revizuire a 
prezentului regulament după patru ani de la 
intrarea lui în vigoare pentru a se lua în 
calcul evoluțiile pieței, de exemplu apariția 
unor noi tipuri de produse de investiții, 
evoluțiile din alte domenii ale legislației 
Uniunii și experiențele statelor membre. În 
cadrul revizuirii trebuie să se analizeze 
dacă măsurile introduse au avut ca rezultat 
o mai bună înțelegere a produselor de 
investiții de către investitorii de retail, o 
mai bună protecție și instruire financiară 
a acestora și o comparabilitate mai mare a 
acestor produse. De asemenea, trebuie 
examinat dacă este oportună o eventuală 
prelungire a perioadei de tranziție 
aplicabile OPCVM-urilor și dacă pot fi 
avute în vedere și alte opțiuni pentru aceste 
organisme. Pe baza acestei revizuiri, 
Comisia trebuie să transmită Parlamentului 
European și Consiliului un raport, însoțit, 
dacă este cazul, de propuneri legislative.

Or. en

Amendamentul 15
Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Prezentul regulament prevede norme Prezentul regulament prevede norme 
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uniforme privind formatul și conținutul 
documentului cu informații cheie care 
trebuie elaborat de creatorii produselor de 
investiții și norme uniforme referitoare la 
furnizarea acestui document investitorilor 
de retail.

uniforme privind formatul și conținutul 
documentului cu informații cheie care 
trebuie elaborat de creatorii produselor de 
investiții și de persoanele care pun în 
vânzare produse de investiții, precum și 
norme uniforme referitoare la furnizarea 
acestui document investitorilor de retail.

Or. en

Justificare

Intermediarii ar trebui să aibă obligația să prezinte informații, de exemplu cu privire la 
costurile reale, la remunerația lor sau la regimul fiscal aplicabil produsului de 
investiții. Toate informațiile necesare pentru luarea unei decizii în cunoștință de cauză 
privind realizarea unei investiții într-un produs ar trebui să fie disponibile într-un 
singur document.

Amendamentul 16
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) depozitele al căror randament este 
determinat în funcție de o rată a dobânzii;

eliminat

Or. en

Amendamentul 17
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) valorile mobiliare menționate la 
articolul 1 alineatul (2) literele (b)-(g), (i) 
și (j) din Directiva 2003/71/CE;

eliminat

Or. en



PE502.113v01-00 16/49 PR\922803RO.doc

RO

Amendamentul 18
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) alte valori mobiliare care nu au în 
componența lor un instrument derivat;

eliminat

Or. en

Amendamentul 19
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „produs de investiții” înseamnă o 
investiție în cadrul căreia, indiferent de 
forma juridică a investiției, suma plătibilă 
investitorului este expusă unor fluctuații 
ale valorilor de referință sau ale 
performanței unuia sau mai multor active 
care nu sunt cumpărate direct de 
investitor;

(a) „produs de investiții” înseamnă o 
investiție în cadrul căreia, indiferent de 
forma juridică a investiției, suma plătibilă 
investitorului este expusă unor fluctuații 
ale valorilor de referință sau ale 
performanței unuia sau mai multor active;

Or. en

Amendamentul 20
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) „persoană care vinde produse de 
investiții” înseamnă o persoană care 
comercializează, distribuie sau vinde 
produse de investiții unui investitor de 
retail, unui distribuitor sau unui 
intermediar, destinate pentru o investiție 
de către un investitor de retail;

Or. en
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Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Creatorul produsului de investiții 
elaborează un document cu informații 
cheie în conformitate cu cerințele 
prevăzute în prezentul regulament pentru 
fiecare produs de investiții pe care îl 
creează și publică documentul respectiv pe 
un site internet la alegerea sa, înainte ca 
produsul să poată fi vândut investitorilor de 
retail.

Creatorul produsului de investiții 
elaborează un document cu informații 
cheie în conformitate cu cerințele 
prevăzute în prezentul regulament pentru 
fiecare produs de investiții pe care îl 
creează și publică documentul cu 
informații cheie pe site-ul său de internet, 
înainte ca produsul să poată fi vândut 
investitorilor de retail. Documentul cu 
informații cheie este completat, dacă este 
cazul, de persoana care vinde produsul de 
investiții.

Or. en

Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Procesul de aprobare a produselor

Înainte de elaborarea unui document cu 
informații cheie în conformitate cu 
articolul 5, creatorul produsului 
evaluează compatibilitatea produsului de 
investiții cu interesele investitorilor de 
retail prin înființarea unui proces 
documentat de aprobare a produselor.
Prin procesul de aprobare a produselor se 
garantează că fiecare produs de investiții 
corespunde necesităților unei piețe-ținte 
concrete și se garantează că creatorul 
produsului a efectuat o evaluare a tuturor 
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riscurilor probabile pertinente pentru 
necesitățile piețe-ținte în cauză. Această 
evaluare include și o testare a rezistenței 
produsului de investiții.
Prin procesul de aprobare a produselor se 
asigură revizuirea cu regularitate a 
produselor de investiții care au fost deja 
vândute, pentru a se garanta 
compatibilitatea constantă a produselor 
cu interesele investitorilor de retail. 
Procesul de aprobare a produselor se 
revizuiește anual. Creatorul produselor de 
investiții trebuie să fie în măsură să 
prezinte autorității competente, în orice 
moment, o descriere actualizată și 
detaliată a caracterului și a diverselor 
elemente ale procesului de aprobare a 
produselor.

Or. en

Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Documentul cu informații cheie trebuie 
să fie un document de sine stătător, separat 
în mod clar de materialele de marketing.

(2) Documentul cu informații cheie trebuie 
să fie un document de sine stătător, separat 
în mod clar de materialele de marketing și 
nu trebuie să conțină materiale de 
marketing sau recomandări de a investi.

Or. en

Justificare

Documentul cu informații cheie nu trebuie să conțină niciun mesaj de marketing și nicio 
recomandare de a realiza investiția în cauză, însă acest lucru nu este precizat clar în 
propunerea de regulament. Întrucât nu este clar dacă toate documentele cu informații 
cheie vor face obiectul unei aprobări prealabile de către o autoritate competentă înainte 
de difuzare, această prevedere trebuie să fie cât mai precisă.
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Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – litera b – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) se evită utilizarea termenilor tehnici
atunci când se pot utiliza cuvinte din 
limbajul curent.

(iii) se evită utilizarea acronimelor și a 
termenilor tehnici atunci când se pot utiliza 
cuvinte din limbajul curent.

Or. en

Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Documentul cu informații cheie se 
redactează în limba oficială, în una dintre 
limbile oficiale ale statului membru în care 
este vândut produsul de investiții sau într-o 
limbă acceptată de autoritățile competente 
ale acelui stat membru, iar dacă a fost 
redactat într-o altă limbă, se traduce în una 
dintre aceste limbi.

Documentul cu informații cheie se 
redactează în limbile oficiale, în una dintre 
limbile oficiale utilizate în regiunea
statului membru în care este distribuit
produsul de investiții sau într-o altă limbă 
acceptată de autoritățile competente ale 
acelui stat membru în cazul în care 
aceasta este utilizată în regiunea statului 
membru în care se distribuie produsul de 
investiții, iar dacă a fost redactat într-o altă 
limbă, se traduce în una dintre aceste limbi.

Or. en

Justificare

În forma în care este propus, articolul 7 poate ridica anumite probleme: ca urmare a 
modului în care este formulat, o investiție de retail poate fi propusă într-o limbă care nu 
este (bine) înțeleasă de către consumator.

Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) într-o secțiune de la începutul (a) într-o secțiune de la începutul 
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documentului, numele produsului de 
investiții și identitatea creatorului;

documentului, numele produsului de 
investiții și identitatea creatorului (numele 
și adresa sediului central);

Or. en

Amendamentul 27
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) dacă creatorul produsului de investiții 
urmărește sau nu anumite rezultate pe plan 
ecologic, social sau al guvernanței, fie în 
ceea ce privește desfășurarea activității 
sale, fie în ceea ce privește produsul de 
investiții și, în caz afirmativ, rezultatele 
vizate și modul în care vor fi atinse;

(iii) dacă produsul de investiții urmărește 
sau nu anumite rezultate pe plan ecologic, 
social sau al guvernanței, inclusiv dacă 
produsul în cauză reprezintă o investiție 
sau un pariu, și, în caz afirmativ, 
rezultatele vizate și modul în care vor fi 
atinse; numai produsele a căror 
cumpărare contribuie direct sau indirect 
la finanțarea sau la reducerea costurilor 
de finanțare în viitor a unui proiect sau a 
unei întreprinderi pot fi prezentate drept 
investiții;

Or. en

Amendamentul 28
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b – punctul vi 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vi) scenarii privind performanța, dacă 
acest lucru este pertinent, având în vedere 
natura produsului;

eliminat

Or. en

Justificare

A se vedea modificarea adusă articolului 8 alineatul (2) litera (e).
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Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) precizarea dacă produsul de investiții 
face obiectul unei scheme de compensare 
sau de garantare;

(ii) precizarea dacă produsul de investiții 
face obiectul unei scheme de compensare 
sau de garantare, prezentându-se în detaliu 
riscurile acoperite și cele neacoperite de 
schema în cauză;

Or. en

Justificare

Protecția oferită de o schemă de compensare sau de garantare poate îmbrăca mai multe 
forme: schema de compensare a investitorilor protejează beneficiarul de pierderea 
instrumentului în cauză de către întreprinderea de investiții, nu și de pierderile 
financiare determinate de caracterul volatil al activelor pe care se bazează instrumentul 
sau de insolvența emițătorilor activelor subiacente în cauză. Acest regulament ar trebui 
să dea dovadă de o mai mare precizie, pentru a se evita eventuale utilizări abuzive ale 
acestei prevederi.

Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) într-o secțiune intitulată „Care sunt 
riscurile și ce pot câștiga?”, profilul de risc 
și de randament al produsului de investiții, 
inclusiv un indicator sintetic al acestui 
profil și avertismente în legătură cu 
eventualele riscuri specifice care pot să nu 
fie reflectate pe deplin de indicatorul 
sintetic;

(e) într-o secțiune intitulată „Care sunt 
riscurile și ce pot câștiga?”, profilul de risc 
și de randament al produsului de investiții, 
inclusiv un indicator sintetic al acestui 
profil exprimat sub forma unor scenarii 
orientative privind performanța viitoare și 
avertismente în legătură cu eventualele 
riscuri specifice care pot să nu fie reflectate 
pe deplin de indicatorul sintetic;

Or. en

Justificare

Scenariile orientative privind performanța în viitor reprezintă un instrument foarte util 
care oferă informații referitoare la riscuri și la câștiguri într-un mod inteligent și sunt 
de preferat față de indicatorii de risc bazați pe evidența performanței din trecut.
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Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) într-o secțiune intitulată „Ce rezultate a 
avut produsul până acum?”, performanța 
anterioară a produsului de investiții, dacă 
acest lucru este pertinent, având în vedere 
natura produsului și lungimea istoricului 
acestuia;

(g) într-o secțiune intitulată „Ce rezultate a 
avut produsul până acum?”, performanța 
anterioară a produsului de investiții, dacă 
acest lucru este pertinent, având în vedere 
natura produsului și lungimea istoricului 
acestuia; performanța anterioară se 
prezintă numai însoțită de o avertizare 
corespunzătoare privind faptul că nu 
reprezintă o ilustrare fiabilă a 
performanțelor viitoare; în cazul în care 
în strategia de investiții se face trimitere la 
o valoare de referință, performanța valorii 
de referință se publică împreună cu 
performanța produsului de investiții;

Or. en

Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) pentru produsele de pensii, într-o 
secțiune intitulată „Ce pot primi în 
momentul pensionării?”, proiecții ale 
rezultatelor viitoare posibile.

eliminat

Or. en

Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) După caz, persoanele care pun în 
vânzare produse de investiții precizează:
(i) regimul fiscal aplicabil produsului de 
investiții în statul membru în care 
persoana în cauză promovează sau 
distribuie activ produsul de investiții; 
(ii) costurile aferente produsului de 
investiții în cazul în care persoana în 
cauză are rol de intermediar;
(iii) comisioanele, retrocesiunile și alte 
beneficii legate de tranzacția în cauză, 
plătite de creatorul produsului sau de un 
terț, astfel cum se prevede în Directiva 
2004/39/CE și în Directiva 2002/39/CE.

Or. en

Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
23 care să precizeze forma de prezentare și 
conținutul fiecăruia dintre elementele de 
informații menționate la alineatul (2), 
forma de prezentare și detaliile celorlalte 
informații pe care creatorul produsului le 
poate include în documentul cu informații 
cheie, conform alineatului (3), și detaliile 
formatului comun și ale simbolului comun 
menționate la alineatul (4). Comisia ține 
cont de diferențele dintre produsele de 
investiții și de capacitățile investitorilor de 
retail, dar și de caracteristicile produselor 
de investiții care le permit acestora să 
aleagă între diferite investiții suport sau 
alte opțiuni pe care le oferă produsul, 
inclusiv atunci când această alegere poate 

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
23 care să precizeze forma de prezentare și 
conținutul fiecăruia dintre elementele de 
informații menționate la alineatele (2) și 
(3a), forma de prezentare și detaliile 
celorlalte informații pe care creatorul 
produsului și persoana care vinde produse 
de investiții le pot include în documentul 
cu informații cheie, conform alineatului 
(3), și detaliile formatului comun și ale 
simbolului comun menționate la alineatul 
(4). Comisia ține cont de diferențele dintre 
produsele de investiții și de capacitățile 
investitorilor de retail, dar și de 
caracteristicile produselor de investiții care 
le permit acestora să aleagă între diferite 
investiții suport sau alte opțiuni pe care le 
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fi făcută în momente diferite sau poate fi 
modificată ulterior.

oferă produsul, inclusiv atunci când această 
alegere poate fi făcută în momente diferite 
sau poate fi modificată ulterior. Înainte de 
a adopta acte delegate, Comisia realizează 
teste corespunzătoare destinate 
investitorilor de retail, pentru a selecta 
măsurile cele mai potrivite pentru 
investitorii de retail.

Or. en

Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) principiile care trebuie utilizate 
pentru rezultatele pe plan ecologic, social 
sau al guvernanței, menționate la 
alineatul (2) litera (b) punctul (iii) din 
prezentul articol, și deosebirea dintre 
„pariu” și „investiție.”

Or. en

Amendamentul 36
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Proiectele de standarde tehnice de 
reglementare trebuie să țină cont de 
diferitele tipuri de produse de investiții. 
Autoritățile europene de supraveghere 
înaintează Comisiei proiectele de standarde 
tehnice de reglementare până la data de 
[…].

Proiectele de standarde tehnice de 
reglementare trebuie să țină cont de 
diferitele tipuri de produse de investiții și 
de lucrările deja realizate în conformitate 
cu Directiva 2009/65/CE prin care se 
introduce un document cu informații 
cheie pentru investitori în cazul OPCVM. 
Autoritățile europene de supraveghere 
înaintează Comisiei proiectele de standarde 
tehnice de reglementare până la data de 
[…].
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Or. en

Justificare

Comisia Europeană și AEVMP au realizat deja o muncă considerabilă în ceea ce 
privește documentul cu informații cheie pentru investitori în cazul OPCVM și au 
colectat deja informații privind necesitățile beneficiarilor. Prin urmare, documentele cu 
informații cheie pentru PPIR ar trebui să se bazeze în mare măsură pe munca deja 
realizată.

Amendamentul 37
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) circumstanțele în care investitorii de 
retail trebuie informați în legătură cu 
existența unui document cu informații 
cheie modificat pentru un produs de 
investiții pe care l-au cumpărat.

(d) circumstanțele legate de produsul 
însuși sau de condițiile de piață în care 
investitorii de retail trebuie informați în 
legătură cu existența unui document cu 
informații cheie modificat pentru un produs 
de investiții pe care l-au cumpărat.

Or. en

Amendamentul 38
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care un creator de produse 
de investiții a elaborat un document cu 
informații cheie care nu respectă cerințele 
de la articolele 6, 7 și 8 și pe care un 
investitor de retail s-a bazat pentru a lua o 
decizie de investiție, investitorul de retail
în cauză poate pretinde de la creatorul 
produsului de investiții despăgubiri pentru 
eventualele pierderi suferite din cauza 
utilizării documentului cu informații cheie.

(1) În cazul în care un creator de produse 
de investiții sau o persoană care vinde 
produse de investiții a elaborat un 
document cu informații cheie care nu 
respectă cerințele de la articolele 6, 7 și 8 și 
pe care un investitor de retail s-a bazat 
pentru a lua o decizie de investiție, 
investitorul de retail în cauză poate 
pretinde de la creatorul produsului de 
investiții sau de la persoana care vinde 
produse de investiții despăgubiri pentru 
eventualele pierderi suferite din cauza 
utilizării documentului cu informații cheie.
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Or. en

Amendamentul 39
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care un investitor de retail 
demonstrează că a suferit o pierdere din 
cauză că a utilizat informațiile cuprinse în 
documentul cu informații cheie, creatorul 
de produse de investiții trebuie să 
demonstreze că documentul cu informații 
cheie a fost elaborat în conformitate cu 
articolele 6, 7 și 8 din prezentul 
regulament.

(2) În cazul în care un investitor de retail 
demonstrează că a suferit o pierdere din 
cauză că a utilizat informațiile cuprinse în 
documentul cu informații cheie, creatorul 
de produse de investiții sau persoana care 
vinde produse de investiții demonstrează
că documentul cu informații cheie a fost 
elaborat în conformitate cu articolele 6, 7 și 
8 din prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 40
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O persoană care vinde un produs de 
investiții către investitori de retail le 
furnizează acestora documentul cu 
informații cheie în timp util înainte de 
încheierea unei tranzacții legate de 
produsul de investiții.

(1) O persoană care vinde un produs de 
investiții către investitori de retail le 
furnizează acestora documentul cu 
informații cheie în timp util înainte de 
încheierea unei tranzacții legate de 
produsul de investiții. În cazul în care 
unui client i se recomandă o investiție, 
documentul cu informații cheie este pus 
la dispoziție fără întârziere.

Or. en

Justificare

Nu ar trebui oferite sfaturi sau recomandări fără a se face trimitere la documentul cu 
informații cheie și fără punerea la dispoziție a acestuia. Deciziile de investiții sunt luate 
în primele clipe după ce se face o recomandare. Dacă documentul cu informații cheie 
nu este pus la dispoziție în momentul în care se face recomandarea, eficiența acestuia se 
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va reduce brusc.

Amendamentul 41
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1), o 
persoană care vinde un produs de 
investiții îi poate furniza investitorului de 
retail documentul cu informații cheie 
imediat după încheierea tranzacției, dacă:

eliminat

(a) investitorul de retail alege să încheie 
tranzacția printr-un mijloc de comunicare 
la distanță;
(b) furnizarea documentului cu informații 
cheie în conformitate cu alineatul (1) nu 
este posibilă și
(c) persoana care vinde produsul de 
investiții l-a informat pe investitorul de 
retail asupra acestui fapt.

Or. en

Justificare

Această excepție ar crea o lacună importantă în regulamentul privind documentul cu 
informații cheie. Documentul cu informații cheie este necesar pentru luarea unei decizii 
de investiții informate și, prin urmare, nu ar trebui să fie posibil să se investească fără 
posibilitatea prealabilă de a citi acest document. În caz contrar, un vânzător de la o 
bancă și-ar putea contacta clientul telefonic, ar recomanda un produs și ar colecta 
ordinul de investiție înainte ca clientul să aibă posibilitatea de a citi documentul cu 
informații cheie.

Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul efectuării unor tranzacții 
succesive legate de același produs de 
investiții în numele unui investitor de 
retail, conform instrucțiunilor date de acel 

(3) În cazul efectuării unor tranzacții 
succesive legate de același produs de 
investiții în numele unui investitor de 
retail, conform instrucțiunilor date de acel 
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investitor persoanei care vinde produsul de 
investiții înainte de încheierea primei 
tranzacții, obligația de a furniza 
documentul cu informații cheie prevăzută 
la alineatul (1) se aplică numai în cazul 
primei tranzacții.

investitor persoanei care vinde produsul de 
investiții înainte de încheierea primei 
tranzacții, obligația de a furniza 
documentul cu informații cheie prevăzută 
la alineatul (1) se aplică numai în cazul 
primei tranzacții, cu excepția situației în 
care documentul cu informații cheie a 
fost actualizat de la prima tranzacție.

Or. en

Justificare

Dacă documentul cu informații cheie a fost actualizat, dispozițiile inițiale ale acestuia 
nu ar trebui considerate ca fiind suficiente pentru tranzacțiile ulterioare.

Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Investitorul de retail confirmă prin 
semnătură scrisă sau electronică faptul că 
a ținut seama de conținutul documentului 
cu informații cheie.

Or. en

Amendamentul 44
Propunere de regulament
Capitolul II – articolele 13 a, 13 b, 13 c (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capitolul IIa
INTERVENȚIA ASUPRA 

PRODUSELOR
Articolul 13a

Competențele de intervenție ale 
autorităților europene de supraveghere

(1) În conformitate cu articolul 9 
alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 
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1093/2010, din Regulamentul (UE) nr. 
1094/2010 sau din Regulamentul (UE) nr. 
1095/2010, autoritățile europene de 
supraveghere (AES) monitorizează 
produsele de investiții sau instrumentele 
financiare care sunt comercializate, 
distribuite sau vândute în Uniune.  AES 
pot analiza noile produse de investiții sau 
instrumente financiare înainte ca acestea 
să fie comercializate, distribuite sau 
vândute în Uniune, în cooperare cu 
autoritățile competente.
(2) În conformitate cu articolul 9 
alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 
1093/2010, din Regulamentul (UE) nr. 
1094/2010 sau din Regulamentul (UE) nr. 
1095/2010, o autoritate europeană de 
supraveghere, atunci când are 
convingerea, pe baza unor motive 
întemeiate, că sunt îndeplinite condițiile 
de la alineatele (3)-(4) ale prezentului 
articol, poate interzice sau restricționa 
temporar în Uniune comercializarea, 
distribuția sau vânzarea de produse de 
investiții sau de instrumente financiare.
Interdicțiile sau restricțiile se pot aplica în 
condițiile precizate de AES sau pot face 
obiectul unor excepții specificate de 
acestea.
(3) O AES ia o decizie în temeiul 
alineatului (2) doar în cazul în care sunt 
îndeplinite următoarele condiții:
(a) acțiunea propusă contracarează o 
amenințare serioasă la adresa protecției 
investitorilor sau a bunei funcționări și a 
integrității piețelor financiare ori a 
stabilității întregului sistem financiar din 
Uniune sau a unei părți a acestuia;
(b) cerințele de reglementare aplicabile 
produsului de investiții, instrumentului 
sau activității financiare în cauză în 
temeiul legislației Uniunii nu 
contracarează amenințarea;
(c) una sau mai multe autorități 
competente nu au luat măsuri pentru 
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contracararea amenințării sau măsurile 
luate nu contracarează în mod 
corespunzător amenințarea.
În cazul în care sunt îndeplinite condițiile 
prevăzute la primul paragraf, AES poate 
impune o interdicție sau o restricție 
prevăzută la alineatul (2) din motive 
prudențiale înainte de comercializarea 
sau vânzarea unui produs de investiții sau 
a unui instrument financiar către clienți.
(4) Atunci când acționează în temeiul 
prezentului articol, AES trebuie să ia în 
considerare în ce măsura acțiunea:
(a) nu are un efect negativ asupra 
eficienței piețelor financiare sau asupra 
investitorilor, care să fie disproporțional 
cu beneficiile acțiunii și
(b) nu creează un risc de arbitraj de 
reglementare;
În cazul în care una sau mai multe 
autorități competente au luat măsuri în 
temeiul dispozițiilor articolului 13b, AES 
poate lua oricare dintre măsurile 
menționate la alineatul (2) fără emiterea 
avizului prevăzut la articolul 13c.
(5) Înainte de a decide în privința luării 
vreunei măsuri în temeiul prezentului 
articol, AES trebuie să informeze 
autoritățile competente cu privire la 
acțiunile pe care le propune.
(6) Înainte de a lua o decizie în 
conformitate cu alineatul (2), AES 
notifică intenția sa de a interzice sau de a 
restricționa un produs de investiții sau un 
instrument financiar, cu excepția cazului 
în care într-un interval de timp specificat 
se efectuează anumite modificări ale unor 
caracteristici ale produsului de investiții 
sau ale instrumentului financiar.
(7) Fiecare AES publică pe site-ul său de 
internet o notificare cu privire la fiecare 
decizie de a lua vreo măsură în temeiul 
prezentului articol. Notificarea prezintă 
detalii privind interdicția sau restricția și 
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precizează o dată ulterioară publicării 
notificării de la care măsurile vor intra în 
vigoare. Interdicțiile sau restricțiile se 
aplică doar acțiunilor întreprinse după 
intrarea în vigoare a măsurilor.
(8) Autoritățile europene de supraveghere 
competente examinează interdicțiile sau 
restricțiile impuse în conformitate cu 
alineatul (2) la intervale de timp 
corespunzătoare și cel puțin o dată la trei 
luni. Interdicția sau restricția expiră după 
respectivul termen de trei luni dacă nu 
este reînnoită.
(9) Acțiunile adoptate de AES în temeiul 
prezentului articol prevalează asupra 
oricăror acțiuni întreprinse anterior de o 
autoritate competentă.
(10) Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 23, care 
specifică criteriile și factorii care trebuie 
avuți în vedere de AES la determinarea 
apariției unor amenințări la adresa 
protecției investitorilor sau a bunei 
funcționări și a integrității piețelor 
financiare, precum și la adresa stabilității 
întregului sistem financiar din Uniune 
sau a unei părți a acestuia, la care se face 
referire la alineatul (2) litera (a). 
Respectivele acte delegate garantează că 
AES au capacitatea de a acționa, atunci 
când este cazul, din motive prudențiale și 
că acestea nu trebuie să aștepte până când 
produsul de investiții sau instrumentul 
financiar este comercializat, distribuit sau 
vândut sau până când tipul de activitate 
sau practică a fost realizat înainte să ia 
măsuri.

Articolul 13b
Intervenția autorităților competente 

asupra produselor
(1) Autoritățile competente monitorizează 
produsele de investiții sau produsele 
financiare care sunt comercializate, 
distribuite sau vândute în sau din statul 
lor membru și pot investiga noile produse 
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de investiții sau instrumente financiare 
înainte ca acestea să fie comercializate, 
distribuite sau vândute în sau din statul 
membru.
(2) Pe sau dinspre teritoriul unui stat 
membru, autoritățile competente pot 
interzice sau restricționa:
(a) comercializarea, distribuția sau 
vânzarea de produse de investiții sau de 
instrumente financiare;
(b) un tip de activitate sau de practică 
financiară.
(3) Autoritățile competente pot lua 
măsura prevăzută la alineatul (2) în cazul 
în care dețin dovezi satisfăcătoare din 
care rezultă că:
(a) un produs de investiții, un instrument 
financiar, o activitate ori o practică 
financiară dă naștere la preocupări 
semnificative legate de protecția 
investitorilor sau reprezintă o amenințare 
serioasă la adresa bunei funcționări și a 
integrității piețelor financiare ori a 
stabilității întregului sistem financiar sau 
a unei părți a acestuia, într-unul sau mai 
multe state membre, inclusiv prin 
comercializarea, distribuirea, 
remunerarea sau oferirea de stimulente 
pentru produsul de investiții sau 
instrumentul financiar;
(b) un instrument derivat ce are un efect 
dăunător asupra mecanismului de 
formare a prețurilor pe piața subiacentă;
(c) cerințele de reglementare existente 
conform legislației Uniunii și aplicabile 
produsului de investiții, instrumentului, 
activității sau practicii financiare nu 
contracarează suficient riscurile 
menționate la litera (a), iar această 
situație nu ar fi abordată mai satisfăcător 
prin îmbunătățirea supravegherii sau 
asigurarea punerii în aplicare a cerințelor 
existente;
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(d) acțiunea este proporțională ținând 
seama de natura riscurilor identificate, de 
nivelul de sofisticare al investitorilor sau 
al participanților de pe piață vizați și de 
efectul probabil al acțiunii asupra 
investitorilor și participanților de pe piață 
care pot deține, utiliza sau beneficia de pe 
urma instrumentului sau a activității 
financiare respective;
(e) autoritatea competentă s-a consultat în 
mod corespunzător cu autoritățile 
competente din alte state membre care ar 
putea fi afectate în mod semnificativ de 
respectiva acțiune și
(f) acțiunea nu are un efect 
discriminatoriu asupra serviciilor sau 
activităților furnizate dintr-un alt stat 
membru.
În cazul în care condițiile prevăzute la 
primul paragraf sunt îndeplinite, 
autoritatea competentă poate impune o 
interdicție sau o restricție din motive 
prudențiale înainte de comercializarea, 
distribuirea sau vânzarea unui produs de 
investiții sau a unui instrument financiar 
către clienți.
Interdicțiile sau restricțiile se pot aplica în 
condițiile sau pot face obiectul unor 
excepții specificate de autoritatea 
competentă.
(4) Înainte de a impune o interdicție sau o 
restricție în conformitate cu alineatul (2), 
autoritatea competentă notifică intenția sa 
de a interzice sau de a restricționa un 
produs de investiții sau un instrument 
financiar, cu excepția cazului în care într-
un interval de timp specificat se 
efectuează anumite modificări ale unor 
caracteristici ale produsului de investiții 
sau ale instrumentului financiar.
(5) Autoritatea competentă nu impune o 
interdicție sau o restricție în temeiul 
prezentului articol decât în cazul în care, 
cu cel puțin o lună înainte de adoptarea 
măsurilor, ea notifică în scris sau printr-
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un alt mijloc agreat între părți, toate 
celelalte autorități competente implicate și 
AES precizând:
(a) instrumentul, activitatea sau practica 
financiară la care se raportează acțiunea 
propusă;
(b) natura exactă a interdicției sau 
restricției propuse și momentul prevăzut 
pentru intrarea lor în vigoare și
(c) dovezile pe baza cărora a luat decizia 
și din care rezultă că sunt îndeplinite toate 
condițiile prevăzute la alineatul (3).
(6) În cazul în care perioada de timp 
necesară consultării prevăzute la 
alineatul (3) litera (e) și termenul de o 
lună prevăzut la alineatul (5) ar putea 
cauza pierderi ireversibile pentru 
consumatori, autoritatea competentă 
poate interveni temporar în temeiul 
prezentului articol pentru o perioadă care 
nu poate depăși trei luni. În acest caz, 
autoritatea competentă informează 
imediat toate celelalte autorități și AES cu 
privire la măsurile luate.
(7) Autoritatea competentă publică pe 
site-ul său de internet o notificare privind 
orice fel de decizie de impunere a vreunei 
restricții sau interdicții menționate la 
alineatul (2). Notificarea prezintă detalii 
cu privire la respectivele interdicții sau 
restricții, o dată ulterioară publicării 
notificării, de la care măsurile vor intra în 
vigoare, precum și dovezile din care 
rezultă că sunt îndeplinite toate condițiile 
enunțate la alineatul (1). Interdicția sau 
restricția se aplică doar acțiunilor 
întreprinse după publicarea notificării.
(8) Autoritatea competentă retrage 
interdicția sau restricția în cazul în care 
condițiile enunțate la alineatul (3) nu se 
mai aplică.
(9) Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 23, care 
specifică criteriile și factorii care trebuie 
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avuți în vedere de autoritățile competente 
la determinarea apariției unor amenințări 
la adresa protecției investitorilor sau a 
bunei funcționări și a integrității piețelor 
financiare, precum și la adresa stabilității 
întregului sistem financiar din Uniune 
sau a unei părți a acestuia, la care se face 
referire la alineatul (3) litera (a).

Articolul 13c
Coordonarea rolului autorităților 
europene de supraveghere
(1) Fiecare AES are rol de mediator și 
coordonator în raport cu măsurile luate 
de autoritățile competente în temeiul 
articolului 13b. Fiecare AES se asigură în 
special că acțiunile întreprinse de 
autoritățile competente sunt justificate și 
proporționale și, după caz, că autoritățile 
competente au o abordare coerentă.
(2) După primirea notificării în 
conformitate cu articolul 13b privind 
orice fel de acțiune care urmează a fi 
impusă în temeiul articolului respectiv, 
AES adoptă un aviz prin care își 
precizează poziția în legătură cu 
caracterul justificat și proporțional al 
interdicției sau al restricției. În cazul în 
care AES consideră că este necesar ca 
alte autorități competente să ia măsuri 
pentru a contracara riscul, ea precizează 
și acest lucru în avizul său. Avizul se 
publică pe site-ul internet al AES.
(3) În cazul în care o autoritate 
competentă intenționează să ia sau ia 
măsuri contrare unui aviz adoptat de o 
AES în temeiul alineatului (2) ori refuză 
să ia măsuri, contrar respectivului aviz, ea 
publică imediat pe site-ul său de internet o 
notificare furnizând o expunere 
exhaustivă a motivelor sale.

Or. en
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Justificare

Competențele ABE și ale AEAPO ar trebui să fie aliniate cu competențele de intervenție 
ale AEVMP, așa cum au fost ele în prezent negociate în cadrul propunerii de 
regulament [COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD) (MIFIR)].

Amendamentul 45
Propunere de regulament
Capitolul II a – articolul 13 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13d
Autorizarea documentului cu informații 

cheie de către autoritățile competente
(1) Creatorii de produse de investiții și 
persoanele care vând produse de investiții 
comunică documentul cu informații cheie 
privind produsul de investiții autorității 
competente din statele membre în care 
produsul de investiții este comercializat, 
distribuit sau vândut.
(2) Autoritatea competentă asigură 
conformitatea conținutului din 
documentul cu informații cheie cu 
dispozițiile din capitolul II al prezentului 
regulament înainte de comercializarea, 
distribuția sau vânzarea produsului de 
investiții.

Or. en

Amendamentul 46
Propunere de regulament
Articolul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Creatorul produsului de investiții instituie 
proceduri și măsuri adecvate pentru ca 
investitorii de retail care depun o 
reclamație în legătură cu documentul cu 
informații cheie să primească un răspuns 
pe fond într-un timp cât mai scurt și în mod 

Creatorul produsului de investiții și 
persoana care vinde produsul de investiții 
instituie proceduri și măsuri adecvate 
pentru ca investitorii de retail care depun o 
reclamație în legătură cu documentul cu 
informații cheie să primească un răspuns 



PR\922803RO.doc 37/49 PE502.113v01-00

RO

corespunzător. pe fond într-un timp cât mai scurt și în mod 
corespunzător.

Or. en

Amendamentul 47
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) deciziile luate la încheierea procedurii
nu au caracter obligatoriu;

(a) procedura are ca rezultat decizii care 
pot avea caracter obligatoriu pentru 
creatorul produsului de investiții sau 
pentru persoana care vinde produsul de 
investiții; 

Or. en

Amendamentul 48
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul articol se aplică 
următoarelor încălcări:

eliminat

(a) documentul cu informații cheie nu 
respectă dispozițiile de la articolul 6 
alineatele (1)-(3) și de la articolul 7;
(b) documentul cu informații cheie nu 
conține informațiile prevăzute la articolul 
8 alineatele (1) și (2) sau nu este prezentat 
în conformitate cu articolul 8 alineatul 
(4);
(c) un material de marketing conține 
informații referitoare la produsul de 
investiții care contrazic informațiile din 
documentul cu informații cheie, cu 
încălcarea articolului 9;
(d) documentul cu informații cheie nu 
este reexaminat și modificat în 
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conformitate cu articolul 10;
(e) documentul cu informații cheie nu a 
fost furnizat în timp util, în conformitate 
cu articolul 12 alineatul (1);
(f) documentul cu informații cheie nu a 
fost furnizat în mod gratuit, în 
conformitate cu articolul 13 alineatul (1).

Or. en

Justificare

Nu există niciun motiv pentru a întocmi o listă cu situații de încălcări în care se va 
aplica articolul 18 propus: în cazul oricăror încălcări ale dispozițiilor din regulament, 
se aplică prezentul articol.

Amendamentul 49
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente sunt abilitate să 
impună cel puțin următoarele măsuri și 
sancțiuni administrative:

(2) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente sunt abilitate să 
impună cel puțin următoarele penalități și 
alte măsuri administrative:

Or. en

Amendamentul 50
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) în cazul unei persoane juridice, 
amenzi administrative de până la 10% din 
cifra de afaceri anuală a respectivei 
persoane juridice din exercițiul financiar 
anterior care, în cazul unei filiale, este 
reprezentată de totalul cifrei de afaceri 
anuale care rezultă din contul consolidat 
al întreprinderii-mamă din exercițiul 
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financiar anterior; 

Or. en

Justificare

Este important să se asigure armonizarea impunerii de sancțiuni administrative 
pecuniare cu alte acte legislative din dreptul Uniunii, în special cu directiva propusă 
MiFID și cu directiva propusă OPCVM V.

Amendamentul 51
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) în cazul unei persoane fizice, amenzi 
administrative de până la 5 000 000 EUR 
sau, pentru statele membre în care euro 
nu este moneda oficială, valoarea 
echivalentă în moneda națională la cursul 
de schimb din data intrării în vigoare a 
prezentului regulament;

Or. en

Justificare

Este important să se asigure armonizarea impunerii de sancțiuni administrative 
pecuniare cu alte acte legislative din dreptul Uniunii, în special cu directiva propusă 
MiFID și cu directiva propusă OPCVM V.

Amendamentul 52
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că, atunci 
când autoritățile competente impun una sau 
mai multe dintre măsurile și sancțiunile
administrative în conformitate cu alineatul 
(2), autoritățile respective sunt abilitate să 
emită sau să ceară creatorului produsului 
de investiții sau persoanei care vinde 
produsul de investiții să emită o 

(3) Statele membre se asigură că, atunci 
când autoritățile competente impun una sau 
mai multe penalități și alte măsuri 
administrative în conformitate cu alineatul 
(2), autoritățile respective sunt abilitate să 
emită sau să ceară creatorului produsului 
de investiții sau persoanei care vinde 
produsul de investiții să emită o 
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comunicare directă adresată investitorului 
de retail interesat, prin care să-l informeze 
pe acesta cu privire la măsura sau 
sancțiunea administrativă și să-i indice 
unde pot fi depuse reclamațiile sau cererile 
de despăgubire.

comunicare directă adresată investitorului 
de retail interesat, prin care să-l informeze 
pe acesta cu privire la penalitatea
administrativă sau la altă măsură de 
sancționare și să-i indice unde pot fi 
depuse reclamațiile sau cererile de 
despăgubire.

Or. en

Amendamentul 53
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Autoritățile competente aplică măsurile și 
sancțiunile administrative menționate la 
articolul 19 alineatul (2) ținând cont de 
toate circumstanțele relevante, inclusiv de 
următoarele:

Autoritățile competente aplică penalitățile 
și alte măsuri administrative menționate la 
articolul 19 alineatul (2) ținând cont de 
toate circumstanțele relevante, inclusiv de 
următoarele:

Or. en

Amendamentul 54
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) compensare pentru investitorii de 
retail.

Or. en

Justificare

Autoritățile competente pot avea în vedere o procedură de compensare în favoarea 
investitorului de retail atunci când aplică măsuri și sancțiuni administrative.
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Amendamentul 55
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care a făcut publice măsuri
și sancțiuni administrative, autoritatea 
competentă raportează simultan aceste 
măsuri și sancțiuni administrative către 
ABE, AEAPO și AEVMP.

(1) În cazul în care a făcut publice 
penalități și alte măsuri administrative, 
autoritatea competentă raportează simultan 
aceste penalități și măsuri administrative 
către ABE, AEAPO și AEVMP.

Or. en

Amendamentul 56
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre transmit anual către 
ABE, AEAPO și AEVMP informații 
agregate privind toate măsurile și 
sancțiunile administrative impuse în 
conformitate cu articolul 18 și articolul 19 
alineatul (2).

(2) Statele membre transmit anual către 
ABE, AEAPO și AEVMP informații 
agregate privind toate penalitățile și 
măsurile administrative impuse în 
conformitate cu articolul 18 și articolul 19 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 57
Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sancțiunile și măsurile impuse pentru 
încălcările menționate la articolul 19 
alineatul (1) sunt făcute publice fără 
întârzieri nejustificate, incluzând cel puțin 
informații privind tipul de încălcare a 
prezentului regulament și identitatea 
persoanelor responsabile, cu excepția 
cazurilor în care dezvăluirea acestor 
informații ar perturba serios piețele 

Penalitățile și măsurile impuse pentru 
încălcările menționate la articolul 19 
alineatul (1) sunt făcute publice fără 
întârzieri nejustificate, incluzând cel puțin 
informații privind tipul de încălcare a 
prezentului regulament și identitatea 
persoanelor responsabile.
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financiare.

Or. en

Justificare

Excepțiile de la publicarea sancțiunilor ar trebui eliminate. Încălcările menționate la 
articolul 19 alineatul (1) nu sunt de natură ca, prin publicarea lor, să pericliteze în mod 
serios piețele financiare. Atât timp cât numele emitenților sau ale intermediarilor 
condamnați nu sunt făcute publice, nu va exista niciodată vreun efect de descurajare și 
de prevenire a practicilor ilegale și va fi întotdeauna avantajos să se comită încălcări.

Amendamentul 58
Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care publicarea ar aduce un 
prejudiciu disproporționat părților 
implicate, autoritățile competente publică 
sancțiunile sau măsurile fără a indica 
identitatea persoanelor responsabile.

eliminat

Or. en

Justificare

Excepțiile de la publicarea sancțiunilor ar trebui eliminate. Încălcările menționate la 
articolul 19 alineatul (1) nu sunt de natură ca, prin publicarea lor, să pericliteze în mod 
serios piețele financiare. Atât timp cât numele emitenților sau ale intermediarilor 
condamnați nu sunt făcute publice, nu va exista niciodată vreun efect de descurajare și 
de prevenire a practicilor ilegale și va fi întotdeauna avantajos să se comită încălcări.

Amendamentul 59
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Competența de a adopta actele delegate 
menționate la articolul 8 alineatul (5), la 
articolul 10 alineatul (2) și la articolul 12 
alineatul (4) este conferită Comisiei pentru 
o perioadă de [4 ani] începând de la data 

(2) Competența de a adopta actele delegate 
menționate la articolul 8 alineatul (5), la 
articolul 10 alineatul (2), la articolul 12 
alineatul (4), la articolul 13a alineatul (10) 
și la articolul 13b alineatul (9) este 
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intrării în vigoare a prezentului regulament. 
Delegarea de competențe se prelungește 
tacit pentru perioade de timp identice ca 
durată, cu excepția cazului în care 
Parlamentul European sau Consiliul se 
opune unei astfel de prelungiri cel târziu cu 
trei luni înainte de expirarea fiecărei 
perioade.

conferită Comisiei pentru o perioadă de [4 
ani] începând de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament. Delegarea de 
competențe se prelungește tacit pentru 
perioade de timp identice ca durată, cu 
excepția cazului în care Parlamentul 
European sau Consiliul se opune unei 
astfel de prelungiri cel târziu cu trei luni 
înainte de expirarea fiecărei perioade.

Or. en

Amendamentul 60
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea competențelor menționate la 
articolul 8 alineatul (5), la articolul 10 
alineatul (2) și la articolul 12 alineatul (4) 
poate fi revocată în orice moment de 
Parlamentul European sau de Consiliu. O 
decizie de revocare pune capăt delegării 
competenței specificate în decizia 
respectivă. Revocarea intră în vigoare în 
ziua următoare datei publicării deciziei în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la 
o dată ulterioară specificată în decizie. 
Revocarea nu aduce atingere validității 
actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(3) Delegarea competențelor menționată la 
articolul 8 alineatul (5), la articolul 10 
alineatul (2), la articolul 12 alineatul (4), la 
articolul 13a alineatul (10) și la articolul 
13b alineatul (9) poate fi revocată oricând 
de Parlamentul European sau de Consiliu. 
O decizie de revocare pune capăt delegării 
competenței specificate în decizia 
respectivă. Revocarea intră în vigoare în 
ziua următoare datei publicării deciziei în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la 
o dată ulterioară specificată în decizie. 
Revocarea nu aduce atingere validității 
actelor delegate care sunt deja în vigoare.

Or. en

Amendamentul 61
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 8 alineatul (5), al articolului 10 

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 8 alineatul (5), al articolului 10 
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alineatul (2) și al articolului 12 alineatul (4) 
intră în vigoare numai dacă nici 
Parlamentul European, nici Consiliul nu se 
opun în termen de două luni de la data la 
care le-a fost notificat actul în cauză sau 
dacă, înainte de expirarea acestui termen, 
atât Parlamentul European, cât și Consiliul 
au informat Comisia că nu vor obiecta. 
Acest termen se prelungește cu [2 luni] la 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

alineatul (2), al articolului 12 alineatul (4), 
al articolului 13a alineatul (10) și al 
articolului 13b alineatul (9) intră în 
vigoare numai dacă nici Parlamentul 
European, nici Consiliul nu se opun în 
termen de două luni de la data la care le-a 
fost notificat actul în cauză sau dacă, 
înainte de expirarea acestui termen, atât 
Parlamentul European, cât și Consiliul au 
informat Comisia că nu vor obiecta. Acest 
termen se prelungește cu [2 luni] la 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului. 

Or. en

Amendamentul 62
Propunere de regulament
Articolul 24 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Societățile de administrare și societățile de 
investiții menționate la articolul 2 alineatul 
(1) și la articolul 27 din Directiva 
2009/65/CE și persoanele care 
comercializează unități ale OPCVM-urilor, 
așa cum sunt definite la articolul 1 alineatul 
(2) din directiva respectivă, sunt exonerate 
de obligațiile prevăzute în prezentul 
regulament până la [JO: a se insera data: la 
5 ani de la intrarea în vigoare].

1. Societățile de administrare și societățile 
de investiții menționate la articolul 2 
alineatul (1) și la articolul 27 din Directiva 
2009/65/CE și persoanele care 
comercializează unități ale OPCVM-urilor, 
așa cum sunt definite la articolul 1 alineatul 
(2) din directiva respectivă, sunt exonerate 
de obligațiile prevăzute în prezentul 
regulament până la [JO: a se insera data: la 
trei ani de la intrarea în vigoare].

Or. en

Justificare

În unele state membre, societățile de administrare au obligația ca, pe lângă informațiile 
conform Directivei privind OPCVM, să furnizeze documente cu informații cheie și 
pentru unitățile non-OPCVM, datorită dispozițiilor naționale. Astfel, aceste produse 
implică același nivel de protecție a investitorilor ca și OPCVM. Prin urmare, dispoziția 
din Regulamentul PPIR ar trebui să fie aplicabilă după o perioadă de trei ani.
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Amendamentul 63
Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Administratorii fondurilor de 
investiții alternative, definiți la articolul 4 
alineatul (1) litera (b) din Directiva 
2011/61/UE și persoanele care vând 
unități ale fondurilor de investiții 
alternative conform definiției de la 
articolul 4 alineatul (1) litera (a) din 
respectiva directivă sunt scutiți de 
obligațiile din prezentul regulament cu 
condiția să furnizeze un document cu 
informații cheie pentru investitori 
conform legislației naționale, în 
conformitate cu articolul 78 din Directiva 
2009/65/CE sau cu dispozițiile relevante 
din dreptul național. 
_______
*JO: a se introduce data: trei ani de la 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Justificare

În unele state membre, societățile de administrare au obligația ca, pe lângă informațiile 
conform Directivei privind OPCVM, să furnizeze documente cu informații cheie și 
pentru unitățile non-OPCVM, datorită dispozițiilor naționale. Astfel, aceste produse 
implică același nivel de protecție a investitorilor ca și OPCVM. Prin urmare, dispoziția 
din Regulamentul PPIR ar trebui să fie aplicabilă după o perioadă de trei ani.

Amendamentul 64
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La patru ani de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament, Comisia 
procedează la reexaminarea acestuia. 
Reexaminarea include o anchetă generală 

(1) La patru ani de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament, Comisia 
procedează la reexaminarea acestuia. 
Reexaminarea include o anchetă generală 
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privind aplicarea practică a normelor 
prevăzute în prezentul regulament, ținând 
cont de evoluțiile de pe piața produselor de 
investiții de retail. În ceea ce privește 
OPCVM-urile, în sensul definiției de la 
articolul 1 alineatul (2) din Directiva 
2009/65/CE, în cadrul reexaminării se 
evaluează dacă dispozițiile tranzitorii de la 
articolul 24 din prezentul regulament 
trebuie prelungite sau dacă, după 
identificarea eventualelor modificări 
necesare, dispozițiile privind informațiile 
cheie destinate investitorilor din Directiva 
2009/65/CE ar putea fi înlocuite de 
dispozițiile prezentului regulament 
referitoare la documentul cu informații 
cheie sau considerate echivalente cu 
acestea din urmă. Reexaminarea 
analizează totodată posibilitatea unei 
extinderi a domeniului de aplicare al 
prezentului regulament la alte produse 
financiare.

privind aplicarea practică a normelor 
prevăzute în prezentul regulament, ținând 
cont de evoluțiile de pe piața produselor de 
investiții de retail. În ceea ce privește 
produsele financiare prevăzute în 
Directiva 2003/71/CE, în cadrul 
reexaminării se evaluează dacă cerința 
privind rezumatul prospectului ar trebui 
să înceteze să se aplice. Reexaminarea 
analizează totodată posibilitatea unei 
extinderi a domeniului de aplicare al 
prezentului regulament la alte produse 
financiare.

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

Raportoarea salută activitatea desfășurată până în prezent de Comisia Europeană, care a 
început în urma unei cereri din partea Consiliului ECOFIN din mai 2007 prin care 
Comisia Europeană a fost invitată să examineze coerența legislației europene aplicabile 
diferitelor tipuri de produse de investiții de retail. În Comunicarea sa din aprilie 2009 
privind pachetele de produse de investiții de retail (PPIR), Comisia a precizat două 
domenii de continuare a activității: normele aplicabile vânzărilor și normele aplicabile 
informațiilor despre produse. Propunerea actuală are la bază activitatea din cel de-al 
doilea domeniu privind informațiile despre produse, dar face parte dintr-un pachet 
legislativ mai amplu care vizează recâștigarea încrederii consumatorilor în piețele 
financiare, se bazează pe o reformare amplă a directivei privind intermedierea de 
asigurări pentru a garanta consumatorilor un nivel înalt de protecție atunci când cumpără 
produse de asigurare și  consolidează funcția depozitarului pentru OPCVM-uri. Măsurile 
privind informațiile despre produse propuse în prezentul regulament completează în 
principal măsurile de protecție a investitorilor în materie de consultanță pentru investiții 
și de servicii de vânzare definite în MIFID/MIFIR. Revizuirea Directivei privind 
intermedierea de asigurări (IMD) se va concentra în mod special asupra îmbunătățirii 
normelor aplicabile vânzărilor de produse de asigurare pentru investiții.

Cu toate acestea, raportoarea ar dori să insiste asupra unor arii suplimentare de interes cu 
privire la propunerea actuală de regulament al Comisiei: documentele cu informații 
cheie nu ar trebui să aibă ca prim scop să ajute creatorii de produse să își vândă 
produsele, ci să informeze și să ajute investitorii de retail să ia decizia potrivită în 
materie de investiții.

1) Sfera de aplicare:
Sfera de aplicare a prezentului regulament nu ar trebui restricționată la investițiile sub 
formă de pachet sau la investițiile cu venit (parțial) necunoscut. Pentru toate produsele 
de economii sau de investiții, fără excepție, ar trebui să existe un document cu informații 
cheie (KID) la dispoziția consumatorilor. Aceasta este o condiție pentru ca consumatorii 
să dobândească reflexul de a consulta întotdeauna documentul cu informații cheie 
indiferent de produsele de economii sau de investiții care le sunt propuse. În special, 
sfera de aplicare ar trebui extinsă la acțiuni, produse de economii bazate pe rata 
dobânzii, inclusiv obligațiuni de datorie suverană, conturi bancare la termen și asigurări 
de viață. Acest aspect este esențial fiindcă, în caz contrar, ar exista riscul ca prin 
documentul cu informații cheie să se favorizeze produse mai complexe, ceea ce ar 
reprezenta o consecință neașteptată a introducerii acestui document. Deoarece BCE a 
precizat, în avizul său privind prezentul regulament, că: „ar trebui garantate condiții 
echitabile de concurență pentru diferitele tipuri de produse de investiții pentru a evita arbitrajul 
de reglementare efectuat pe cheltuiala produselor de investiții care nu sunt acoperite de 
regulamentul propus, cum ar fi instrumentele financiare necomplexe”.

2) Fiscalitatea:

Informațiile creatorului de produse ar trebui completate cu informațiile adăugate de 
distribuitor. Regimul fiscal aplicabil produsului de investiții (PI) este esențial pentru a 
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compara un produs de investiții cu altele. În plus, costurile legate de investiție pot varia 
de la un distribuitor la altul. În lipsa respectivelor informații suplimentare (regimul
fiscal, costurile și remunerarea), alegerea pe baza documentului cu informații cheie nu 
reprezintă o alegere informată, iar consumatorul nu poate compara și alege produsul care 
i se potrivește. Informațiile de acest tip ar trebui să fie cât mai sintetice cu putință și să 
se limiteze la maximum un sfert din document. 

3) Indicatorul de risc:
Scenariile orientative privind randamentul viitor bazate pe o analiză cu mai mulți factori 
(de exemplu, riscurile de contrapartidă) sunt preferabile indicatorului de risc bazat pe 
registrul cu performanțele anterioare. Cu toate acestea, investitorul de retail trebuie să fie 
conștient de faptul că e posibil ca nu toate riscurile să fie reflectate în scenariul privind 
randamentul.

4) Informații pentru investitori privind destinația fondurilor:
Informațiile privind impactul produsului de investiții cu privire la criteriile de mediu, 
sociale și de guvernanță sunt elemente esențiale care trebuie să fie avute în vedere de 
investitorul de retail atunci când ia decizia de investiții.

5) Legături cu alte regulamente:
Este de dorit ca documentul prevăzut în prezenta propunere să fie aliniat, în măsura 
posibilului, cu documentul cu informații cheie pentru investitori (KIID) prevăzut în 
Directiva OPCVM. Raportoarea nu propune eliminarea scutirii produselor OPCVM de 
la respectarea noilor cerințe, însă propune reducerea perioadei acestei scutiri (de la cinci 
la trei ani) și propune să se insiste ca munca pe marginea standardelor tehnice de 
reglementare să reflecte munca deja depusă în contextul OPCVM. Raportoarea 
consideră că, pe termen lung, ar trebui să se aibă în vedere ca dispozițiile din actele 
legislative privind documentul cu informații cheie, privind prospectul și Solvabilitate II 
să fie mai bine articulate. Cu toate acestea, raportoarea nu propune modificarea 
articolului 3 din actuala propunere conform căruia cerințele continuă să se aplice în 
paralel.

Ar trebui remarcat faptul că multe alte texte pot afecta distribuția produselor cărora li se 
aplică regulamentul propus. Graficul anexat dă indicații cu privire la unele dintre aceste 
legături. Acest grafic nu este însă exhaustiv: de exemplu, în cazul în care fondurile de 
investiții alternative sunt comercializate pentru investitorii de retail conform articolului 
43 din AFIA (Directiva 2011/61/UE), s-ar aplica cerința privind documentul cu 
informații cheie.

6) Regimul privind răspunderea și sancțiunile:
Competențele AES ar trebui consolidate. În plus, excepțiile privind publicarea 
sancțiunilor ar trebui eliminate. Încălcările cerințelor din prezentul regulament nu sunt 
de natură ca, prin publicarea lor, să pericliteze în mod serios piețele financiare. Atât timp 
cât numele emitenților sau ale intermediarilor condamnați nu sunt făcute publice, nu va 
exista niciodată vreun efect suficient de descurajare și de prevenire a practicilor ilegale 
și va fi întotdeauna avantajos să se comită încălcări. Orice încălcare a regulamentului ar 
trebui sancționată și nu este nevoie de o listă exhaustivă. În final, existența unei scheme 
de compensare pentru investitori poate fi avută în vedere în stabilirea sancțiunilor.



PR\922803RO.doc 49/49 PE502.113v01-00

RO

IMD revision proposal
introduces MIFID-inspired 
conduct of business rules 
for insurance-based PRIPs

Pensions
(IORP Directive)

IMD
Proposal for revision aims to 

improve transparency in selling
practices for all insurance 

products

MIFID
MIFID covers sales rules for investment products.

Proposed new Recital 26, Art 1(3) imply extension to PRIPs
currently outside MIFID scope but NB Annex I(C) not 

extended (eg to structured deposits)

MAD
would cover some 
PRIPs eg UCITs

in the form of ETFs

UCITS
UCITs legislation governs product 

requirements as well as sales regime. 
UCITs V proposal made at same time as PRIPs
proposal but covers other issues (depositary, 

remuneration, sanctions). UCITS VI
expected in 2013

PRIPs
PRIPs proposal defines scope of 

PRIPs and lay down provisions for pre-sale 
disclosure document (“KID”)

MIFID would cover conduct of business 
+ distribution rules for non-insurance 

PRIPs eg structured deposits and UCITs

UCITs would fall in the definition of 
PRIPs.  UCITs KIID is model for PRIPS 
KID. UCITS exempt from KID for 5 yrs.

Pension funds excluded from 
scope of MIFID. Pension rights

are not financial instruments
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PRIPS proposal includes ‘3rd pillar’
pensions products in scope of PRIPs
but excludes occupational pensions

Solvency II
(S2): Article 185 contains 
a KIID-type requirement 

for life insurance

PD
(Prospectus Directive)

would cover some 
PRIPs

KID is additional
to PD requirements
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Texts

Links

◄Insurance              Securities►

DGS/ICS
Question of eg coverage of

structured deposits in 
scope of DGS

Sursa: Secretariatul ECON 
secretariat


